
؟  ما هي العالمة أن يكون بشرى لك :فإذا قيل ؛إذا أنت مؤمن أبشر بأن القرآن بشرى لك ؛ر بهستصل إليه وت

فكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تالوته فهذه عالمة  ؛العالمة أن تنتفع به :نقول

علم أنه إما يالعمل به أو التثاقل يف تطبيقه فلما رأى اإلنسان من نفسه كراهة القرآن مثال أو كراهة لالبشرى، وك

   فاقد اإلميان وإما ناقص اإلميان .

  .)) كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين  من(( تعاىل:  اهللا مث قال

 ؛كذا؟ ألن من كان عدوا هللا فإن اهللا عدو للكافرين  ،اهللا فهو كافر ىأن من عاد يستفاد من هذه اآلية الكرمية: 

فأظهر يف موضع اإلضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف  )) عدو للكافرين قال: (( ؛عدو له :ما قال

  طيب وألجل العموم يعم من كفر ذا وبغريه فإن كل كافر فهو عدو هللا. ؛ذه الصفة وهي عداوة اهللا

          لقوله:  ؛كل كافر فاهللا عدو له  ،أو فاهللا عدو له ،: أن كل كافر فهو عدو هللاويستفاد من هذه اآلية أيضا

  .))  فإن اهللا عدو للكافرين ((

           ألن املالئكة رسل اهللا  ؛أو للرسل فإنه عدو هللا ،ويستفاد من اآلية الكرمية: أن من كان عدوا للمالئكة

مالئكة اهللا من جربيل  ىفمن عاد ؛ي أيضا رسل هللا سبحانه وتعاىلوالرسل البشر  )) جاعل المالئكة رسال ((

  أو غريه فقد عاد اهللا . صلى اهللا عليه وسلم أو غريه أو عاد للرسل من حممد

 ،من اآلية؟ نعم من اآلية هي من اآلية ؟املؤمنني فقد عاد اهللا؟ من أين ىطيب هل يستفاد منه أن من عاد 

  املؤمنني فهو عدو هللا؟  ىمن عاد هل يستفاد أن الكالم من اآلية

  ا يستفادم الطالب:

من عادا لي وليا  لكن قال اهللا يف احلديث القدسي: ( ؛املؤمنني فاآلية ساكتة عنه ىأو نقول من عاد  الشيخ:

من العداوة؟ طيب إذا منه العداوة أو يلزم  هواإليذان باحلرب ال يلزم من ؛) فقد آذنته باحلرب فقد آذنته بالحرب

 ؛)) وهذه مشكلة يف الواقع فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله إن اهللا يقول: ((عدو هللا فهو  اىبر 

ومن عاد غريهم فقد آذن احلرب على اهللا اللهم إال أن يقال  ،الرسل فاهللا عدوا له ىفاألوىل أن نقول من عاد

فمعىن يعين  ؛ما جاءت به الرسل فإن اهللا عدو له فمن عادى ؛باملعىن العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاءوا به

م بناء على هذا ويف احلقيقة معاداة للرسل  هلعاد املؤمنني ألم متسكوا مبا جاءت به الرسل فيكون معادام من 

)) أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو  إن شانئك هو األبتر كما قال أهل العلم يف قوله تعاىل: ((

كل حال هذا بالنسبة للمؤمنني حمل توقف يف داللة اآلية عليه اللهم إال إذا عادى املؤمنني لكوم   على ؛األبرت

  متسكوا بشريعة الرسل فهذا قد يظهر أن اهللا تعاىل يكون عدوا هلم



  ما تكون العداوة هنا للشريعة؟ الطالب: 

  هللشريعة أي : الشيخ

م ؟ أي نعم هذه فيكون بغضهم هلم بناء على الشريعة اليت بغضهأفكون املسلمني تعلقوا بالشريعة  الطالب: 

 ا ما عاداهم ميكن يواليهم ا،متسكوا سؤال طيب إذا ما يف ؛ولو كانوا غري متمسكني.  

   ؟عاد اهللاممعاد للرسول فمن عاد الرسول فهو  املؤمنني هو ىالذي عاد :الطالب

هم من اعلى كل حال حمل توقف حمل توقف إال عاد )) ورسله ((كيف ذلك؟ مشكلة ألن اهللا قال:  : الشيخ 

  اصرب ماكملت  أجل متسكهم بشريعة الرسول فإن األظهر إن اهللا عدو هلم.

 ((       التعميم ألن قوله:  بعدختصيصهما  :وجه ذلك ؛من فوائد اآلية: فضيلة جربيل و ميكائيل ،ومنها أيضا 

  على جربائيل و ميكائيل فإنه يدل على فضيلتهما فهمتم؟  صلكن التنصي ؛عم مجيع املالئكةي )) مالئكته

إن ذكرمها بالتخصيص ليس ملزيتهما ولكن ألن الكالم يف شأما إذ أن اليهود  :طيب إذا قيل أال يقول قائل

فيكون ذكرمها بناء  ؛ر والنباتو ميكائيل ويل لنا موكل بالقط ؛ألنه ينزل باحلرب والقتال ؛يقولون جربيل عدو لنا

   ؟على أن القضية فيهما 

ب أن جربيل  هال ال؟ إو  ،داه هؤالء اليهود الذين كانت القضية فيهماعا ميكائيل م :نقول يف جواب ذلك 

فالظاهر أن هلما مزية على غريمها وكما مر  ؛كذلك نص عليه وبني مزيته من هذا الوجه لكن ميكائيل ليس هكذا

اللهم رب  ( وسلم  كان يستفتح صالة الليل بذكرمها ومع إسرافيل  علينا يف التفسري أن الرسول صلى اهللا عليه

فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما  كائيل وإسرافيل يجبرائيل وم

) كان  هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيماكانوا فيه يختلفون 

وهؤالء  ؛ألن صالة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالة الليل ذا

فميكائيل مبا فيه حياة القلوب جربيل مبا فيه حياة القلوب، وميكائيل مبا فيه  ؛الثالثة الكرام مؤكلون مبا فيه احلياة

   بدان بعد البعث.حياة النبات، وإسرافيل مبا فيه حياة األ

مثل الرضا والغضب  ، يعاديال ال؟ إن اهللا يعاديإو  ،ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات صفة العداوة من اهللا

أو  ؟هل مها صفتان ذاتيتان )) اهللا ولي الذين آمنوا (( ةيعادي، واملعاداة ضدها املواال ؛والسخط والكراهة 

  صفتان فعليتان؟

  فعليتان : الطالب 



إثباما على الوجه الالئق باهللا  :فيهماطريقة أهل السنة واجلماعة  ؛فعليتان ألما تتعلقان باملشيئة : الشيخ

وطريقة أهل التأويل من األشاعرة وغريهم ما يثبتون العداوة يثبتون الزمها وهي املعاقبة فيفسرون  ،سبحانه وتعاىل

 اإلرادة ولكننا حنن معشر أهل السنة واجلماعة نقول إن العداوة ألم يثبتون هللا ؛العداوة باملعاقبة أو بإرادة العقاب

ميكن أن  فهي صفة حقيقية ثابتة هللا سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به وال ؛قوبة وغري العقوبةعلاصفة غري إرادة 

يس كمثله شيء ل ((  ويش الدليل ما هلا نظري؟ قوله تعاىل: ؛ما هلا نظري ،بين آدم يكون هلا نظري من عداوات

أتوا حيث ظنوا أن إثباا إمنا والذين أنكروا مثل هذه الصفات  ؛)) وهكذا بقية الصفات وهو السميع البصير

فيقال  ؛ألن ما استلزم احملال فهو حمال ؛فقالوا إذا أثبتناها مثلنا والتمثيل حمال فإثباا حمال ؛يستلزم التشبيه واملماثلة

وال ميكن  ،من الذي قال لكم إن اإلثبات يستلزم التشبيه ؟ ما قاله إال عقولكم الفاسدة ؟هلم من أين قال لكم

وهلذا قال اإلمام مالك كلمة  ؛أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا ملعاين كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

ل من رجل أخذنا بقوله ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجد" قال: 

نا نزن دالالت الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ؟ أليس  غيوهذا صحيح إذا ب " وتركنا قول الثاني

بإرادة العقوبة وال  نؤوهلاكذلك؟ فاملهم أننا نقول إن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة هللا على وجه احلقيقة وال 

                                                                               .على وجه الالئق به بالعقوبة نفسها بل هي صفة ثابتة هللا

   ؟ شاةتملشاة يا شيخ املخلوقات ما هي م: االطالب

  أي نعم : الشيخ

  ....واجلبال هلا  الذرة هلا ....مثل الطالب: 

   إرادة واإلرادات ختتلف . إرادة ولإلنسان اأي نعم وهل: الشيخ 

  ؟ قاتله اهللا  القتال مثل الطالب:

وهلذا بعضهم يفسر قاتله اهللا بلعنه  ؛ألن من قتله اهللا فهو هالك ؛القتال معناه إن اهللا تعاىل يهلكهال ال، : الشيخ

  وبعضهم يفسره بأهلكه وهذا هو الصحيح.

  ما نقول صفة ؟ : الطالب

                                نعم نقول صفة يراد ا الزمه يراد ا الزمه بال شك والالزم قد يكون من معىن الكلمة أحيانا. : الشيخ

                     )). ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إال الفاسقون قال اهللا تعاىل: ((

   فيه فائدة شيخ :الطالب

  وهي؟  : الشيخ



  ....يعين كون الرسل :الطالب

؟  ما رأيكم يف هذا ؟يعين هذا فيه دليل ملن قال إن املالئكة أفضل من البشر من صاحل البشر نعم: الشيخ 

وتعلمون إن املسألة فيها خالف بني  ؛هذه فائدة قد حيتج ا من يرى إن املالئكة أفضل من البشرألن صحيح 

على قوله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على مالئك  فارينيةعقيدة السالم على لأهل العلم وذكرنا لكم وحنن نتك

  .  فهل نقول إن اآلية تشهد ذا القول ؛ربنا

  ؟ما رأيكم ؟ألن التقدمي يف مقام الثناء يدل على التفضيل 

  .......؟.الطالب

أي هذا  ؛يقال تقدمي املالئكة ألم هم املعنيون ؛جربيل خصص من هذا التعميم ما فيه تنقيص له ،ال : الشيخ

فيهم  يعادون جربيل هم ما قالوا حنن نعادي حممد أو نعادي  ةقصالألم هم املعنيون إذا  همهو يقال تقدمي

موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك قالوا حنن نعادي جربيل فالقصة فيهم فلهذا كان التقدمي للعناية ملزيد العناية يف 

   هذا األمر وليس من أجل أن املالئكة أفضل من الرسل

 َواْليَـْومِ  بِاللهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر  َوَلِكن  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  واْ تـَُول  َأن اْلِبر  لْيسَ (( : يف قوله  الطالب

  ؟ قدم املالئكة))  َوالنِبيينَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمآلِئَكةِ  اآلِخرِ 

ألجل أن نعتين م أكثر أمامنا فقدموا بفاملالئكة ما هم  ؛هذا معلوم ألن مقام اإلميان يبدأ مبا هو أهم الشيخ:

   الرسل نشاهدهم فإنكار املالئكة أقرب من إنكار الرسل.

)) يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن  ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إال الفاسقون قال: ((       

 ؛اه اهللا آيات واآلية العالمةمس ،عظمة القرآن حيث جعله اهللا تعاىل آيات :القرآن وحي من اهللا نعم؟ ويستفاد منه

ففيه أيش قلنا؟ عظمة هذا القرآن حيث جعله اهللا آيات . وفيه  ؛فإذا كانت هذه عالمة على اهللا فهي آية عظيمة

منه آيات وهنا يشكل علينا أن اهللا قال يف آيات أخرى: ((  )) بينات ((لقوله: أيضا الثناء على القرآن بالبيان 

 :واجلواب عن ذلك أن نقول ؛متشابه غري بني ،)) واملتشابه غري بني وأخر متشابهاتمحكمات هن أم الكتاب 

وهلذا الراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا  ؛إن هذا املتشابه حيمل على احملكم فيكون اجلميع بينا

يتبعون ما تشابه  ،بعون ما تشابه منهوالذين يف قلوم زيغ يت ؛كم فال يقع فيه اشتباهاحملتشابه على وينزلون هذه امل

منه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات اهللا أو بأحكام اهللا أو برسل اهللا مثال يقول لك: حممد صلى اهللا عليه وسلم 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب  شاك غري مؤمن بالقرآن ألن اهللا يقول: ((

حتى إذا استيئس  بهة صح وال ال؟ ويقولون الرسل أيضا يشكون يف وعد اهللا (()) هذه آية مشت من قبلك



مشكلة هذه يعين معناه أن الرسل  ؟)) الرسل يظنون أم كذبوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

وهذه فيأتون ذه اآليات املشتبهات  ؛بالنصر يعين كذب عليهم مأنفسهم يظنون أن اهللا قد كذم يف وعده

ابتغاء  (( :ألم مثل ما قال اهللا؛كثري من الناس لاآليات املشتبهات يف احلقيقة ال شك أا توجب االشتباه 

يعين تنزيله على غري ما أراد اهللا به أفهمتم وال ال؟  )) وابتغاء تأويله ((د الناس عن هذا الكتاب صوهو  )) الفتنة

إن كنت في  ية األوىل ((اآل ؛يتبني احملكم ما فيها شيءلكن عندما نرد هذه اآليات املشتبهات إىل احملكمات 

ال تقتضي وجود املعلق عليه  )) إن (()) نقول  شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

)) هل  قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أنا أقول مثال مثل ما قال (( ؛العربية ما تقتضي يف اللغة

هذا تعليق لكن ال يلزم منه  ؛)) فإن كنت يف شك وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ميكن هذا؟ مستحيل ((

 ولكن الغرض من هذا تقويل ؛كنمن أدلة أخرى ال مي ؟إذا كان ال يلزم بقي األمر هل ميكن أو ال ميكن ؛وجوده

إن املراد بذلك أمته  :وبعض العلماء يقول ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقع يف قلبه أدىن شك من هذا األمر

 أما الثاين حىت (( ؛يعين إن كنتم أيها الشاكون أن حممد صلى اهللا عليه وسلم يف شك فاسألوا الذين أوتوا الكتاب

ويش معىن من أممهم؟ أي  ؛)) فأصح ما نرى فيها قد كذبوا من أممهم وظنوا أنهم قد كذبواإذا استيئس الرسل 

هم كذبوا الرسل، و ظن أن من قال إين أنا مؤمن متبع لكم أنه قد كذم يف هذا وحينئذ ال يتحقق هلؤالء النصر 

ا مل يأت النصر يظن هؤالء كذبوا من عند من؟ أممهم الذين قالوا حنن مؤمنون فإذ  ،ما هم كذبوا من عند اهللا

وحينئذ تبقى اآلية من األشياء البينة وال املشتبهة؟  ؛وقالوا إم مؤمنون وليسوا كذلك ؛الرسل أن قومهم كذبوهم

ينفتح هلذا  ،فاحلاصل إن هذا القرآن وهللا احلمد آيات بينات لكن حيتاج إىل قلب ينفتح له ؛من اآليات البينة

ما يتبني له أبدا إمنا يتبني اهلدى من  ،يكره القرآن مث يأيت مبا يشتبه فيه هذا ما يتبني له أما قلب ؛القرآن حىت يتبني

ولقد أنزلنا إليك  ((.  )) وما يكفر بها إال الفاسقون وهلذا قال: (( ؛القرآن ملن أراد اهلدى وأما من مل يرد فال

ه ؟ وأن القرآن كله بني واضح وما كان منه )) أخذنا فوائد هذ الفاسقون      وما يكفر بها إال  آيات بينات

    مشتبها فإنه يرد إىل الواضح فيكون واضحا.

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يكفر ذه اآليات إال الفاسق، أنه ال يكفر بالقرآن إال الفاسق.   

                         ومنها أيضا: أن من كفر به فهو فاسق.  

ويتفرع عن هذا أن يكون الفسق ينقسم إىل قسمني:  من فوائد اآلية أيضا: إطالق الفاسق على الكافر. ،ومنها 

    فسق معصية وفسق كفر، فسق معصية وفسق كفر خمرج عن امللة.

  ))  أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم ال يؤمنون تعاىل: (( اهللا مث قال



أن اليهود ال يوثق منهم  ،اليهود خاصة ألن السياق فيهم ،أن بين إسرائيل أو اليهود من فوائد هذه اآلية الكرمية:

  ألنه كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم . ؛ال يوثق منهم بعهد ،بوعد بعهد

ال فإنه وا منه ءفإن ترب  ؛وا منهءومن فوائدها أيضا: أن نبذ فريق من األمة يعترب نبذا من األمة كلها ما مل يترب 

  يلحقهم عاره لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ من األمة كلها. 

 ؛أن من اليهود وهم األقل من يكون مؤمنا )) بل أكثرهم ال يؤمنون ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية من قوله: 

  وهذا هو الواقع فإن منهم من آمن بعيسى مث آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم.

  ؟عيسى: هم من اتباع الطالب

موسى هم من أصل أتباع موسى لكن فيهم من دخل دين النصارى، حواريون دخلوا يف دين النصارى    الشيخ:

   وهم من بين إسرائيل.

ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء  ((

   )) ظهورهم كأنهم ال يعلمون

 )) ولما جاءهم رسول من عند اهللا ((لقوله:  ؛اآلية: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم حقمن فوائد هذه 

  .))  من عند اهللا (( :لقوله

مصدق لما  ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قد أخربت به الرسل من قبل أو الكتب 

  )) . معهم

مصدق لما  ((ألن كلمة  ؛هللا عليه وسلم تقرر ما سبق من رساالت الرسلومن فوائدها: أن رسالة النيب صلى ا

  ويش تقول يا حممد؟  ؟معنيني نعم فسرناهاتتضمن كما  )) معهم

  مصدقا ملا معهم  الطالب:

  .كلهم  أي من التوراة واإلجنيل الشيخ:

ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوح لصدق رسالة حممد عليه الصالة والسالم فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب  

  )).  نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به ((

أوتوا  فريق من الذين ((وهلذا نص على قوله:  ؛ومنها: أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس كذلك

ألن النبذ  ؛ومل يقل فريق منهم كما قال يف اآلية األوىل ألجل إظهار شدة القبح من هؤالء يف نبذهم )) الكتاب

  . ))  نبذ فريق من أهل الكتاب ((مع العلم أقبح من النبذ مع اجلهل 

  .))  كتاب اهللا ((ألن اهللا أضافه إليه يف قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن القرآن كالم اهللا



 ؛وهم يف الواقع يعلمون )) كأنهم ال يعلمون ((ومنها أيضا: التسجيل على هؤالء بالقبح مرة أخرى يف قوله:  

  وكفر من علم أشد من كفر من مل يعلم  ؛لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من مل يعلم

  ))  واتبعوا ما تتلوا الشياطين طيب مث قال: ((

   )) ؟ ظهورهم وراء شيخ ما يستفاد من قوله: (( الطالب:

  ويش الفائدة ؟ الشيخ: 

  رآن نبذ وراءهقالأن ترك العمل ب الطالب: 

وراء  (( : يرجى بعده قبول يستفاد من قولهفيها أن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ ال  .الفائدة..الشيخ: 

 عن كذلك لو كان؛ألن النبذ لو كان أمامهم رمبا يتلقونه بعد  ؛أن نبذهم هذا ال يرجى بعده قبول )) ظهورهم

نبذ لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى هذه هي الفائدة يف قوله: (( ؛ ميني أو مشال

  )) أي نعم.  الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهمالذين أوتوا فريق من 

يعين ما ألقوه إلقاء رفيقا بل نبذا وهو طرح  ؛نبذ إن هذه الكيفية نبذ وراء الظهرقبح هذا ال :ورمبا أيضا يستفاد منه

  فيؤخذ منها إذا فائدتان: ؛ومن وراء الظهر ألنه أعظم استكبارا

  ال يرجى بعده إثبات.أنه نبذ  :أوال 

  ة. والثاين: أنه نبذ يف غاية ما يكون من القبح حيث كان داال على االستكبار واإلعراض بالكلي 

    ؟ ما أخذناها )) واتبعوا ((آية الطالب: 

  ما قرأناها الشيخ:

  قرأنا ،ال الطالب:

   ؛يف التفسري يعين؟ سبحان اهللا ؛أقول ما أخذنا فوائدها إىل اآلن  الشيخ:

  .طيب  )) ويتعلمون ما يضرهم ((إىل  الطالب:

ألن النبذ معناه الطرح بالقوة  ؛كراهيتهم لكتاب اهللا  شدة )) نبذ ((ويستفاد أيضا من اآلية من كلمة  الشيخ:

احلمد  ؟فكم فائدة اآلن أخذنا من هذه؟ عشر فوائد ؛فهذا دليل على شدة كراهيتهم لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل

   أخذها وال ما أخذناها؟ن )) واتبعوا ما تتلوا الشياطينهللا مث قال تعاىل: (( 

 (( ))  وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا طيب ((  )) ضرهم وال ينفعهمويتعلمون ما ي قال اهللا تعاىل: ((

إذا قلت ما  أنت ؛هذه ما إعراا أا نافية تعمل عمل ليس وباالختصار تقول ما حجازية )) وما هم بضارين

ء هنا حرف جر زائد إعرابا لكن البا )) بضارين ((هم وخربها  ضمريالحجازية معناه أا تعمل عمل ليس وامسها 



وتفيد  ؛هذا هو ؛"وبعد ما وليس جر بل خبر:"وأظن ابن مالك أشار إىل هذا احلرف الزائد يف قوله:   ؛ال معىن

الباء الزائدة يف خرب ما تفيد التأكيد يعين تأكيد النفي أي أنه ال ميكن أن حيصل أي ضرر من هؤالء املتعلمني 

ألن أحد نكرة يف سياق  ؛تنصيص على العمومالرف جر زائد إعرابا فائدته من أيضا ح )) من أحد ((لسحر ل

ومن  ؛فإذا ما يضرون أحدا أبدا ؛لكن إذا دخلت عليها من صارت نصا يف العموم نصا ؛النفي فتقتضي العموم

حرف جر زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف 

 )) إال بإذن اهللا ((يعين ال الزوج مع زوجته وال أي إنسان  )) بضارين به من أحد ((نعم؟. وقوهلم:  ،اجلر الزائد

 ؛اإلذن القدري هو املشيئة يعين إال أن يشاء اهللا إن أذن اهللا بذلك ضروا وإال فال ،واملراد به املشيئة ؛اإلذن القدري

والذي  ؛ألن السحر سبب للضرر والسبب ليس فاعال بنفسه وإمنا هو فاعل مبا جعل اهللا فيها من القوة املؤثرة

 ؛ألن األسباب أسباب ما هي مستقلة بالفعل ؛جعل فيها هذه القوة املؤثرة قادر على أن يسلبها منه فال يضر

   )). وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا وهلذا قال: ((

يتعلمون ما يضرهم وال  (()) وهذا شر أنواع التعلم  ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهمقال اهللا تعاىل: ((    

 ؛تنقسم إىل ثالثة أقسام: ضار، ونافع، وضار من وجه ونافع من وجهألن العلوم اليت يتعلمها اإلنسان  )) ينفعهم

ميكن نأيت بقسم الرابع إنه ال ضار وال نافع و  ؛وضار من وجه ونافع من وجه ،ضار ونافع على سبيل اإلطالق

فاملهم أن اهللا يقول هنا:  ؛ألن فيه من الضرر إضاعة الوقت واالشتغال عما هو أهم ؛وهذا يف احلقيقة هي ضار

إذا هو علم ال خري فيه وال ميكن أن يتعلم اإلنسان علما ليس فيه نفع بل فيه  )) ما يضرهم وال ينفعهم ((

   ق جاهل.الضرر إال وهو أمح

 ؛وقد للتحقيق ؛للقسم طئة)) الالم مو  ولقد علموا لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالققال: ((         

يعود  )) ولقد علموا ((فالضمري يف قوله:  ؛وقد ،والالم ،وعلى هذا فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم املقدر

علم هؤالء  ؛إىل اليهود الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما أنزل على امللكني من تعلم السحر

عمل علم نعم؟  ،الالم االبتداء وهي معلقة عن العمل )) الالم هذه لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق ((

 ؛والكافر ما له خالق يف اآلخرة )) نحن فتنة فال تكفر إنما (( :لكنياملومن أين علموا ذلك؟ علموا من قول 

                                                             . وهؤالء علموا بذلك لكنهم والعياذ باهللا أصروا على أن ميارسوا هذا العمل

ما له  ((اسم موصول ومجلة:  ومن مبتدأ ؛الالم أقول إا لالبتداء معلقة علم عن العمل )) لمن اشتراه ((وقوله: 

 هي مجلة مكونة من مبتدأ )) ما له في اآلخرة من خالق اجلملة: ((وهو أيضا  ،هذه خرب من )) في اآلخرة

ألن هؤالء كأم يف  ؛هومعىن اشرتاه تعلم ؛اسم املوصول ملن اشرتاه وهي يف حمل رفع خرب عن اجلملة عن ،وخرب



إذ أن املشرتي ال يبذل املال إال فيما هو  ؛واملشرتي آخذ للشيء عن رغبة ،تعلمهم له مبنزلة املشرتي للشيء

                                                         شرتاء لشدة تعلقهم به نعم؟فشبه اهللا هذا التعلم باال ؛أحب إليه منه

واآلخرة هي ما بعد الدنيا وهي الدار اليت هي دار  )) في اآلخرة ((أي ما ملن اشرتاه  )) لهما  ((وقوله: 

أي من نصيب وإمنا  )) من خالق ((وقوله:  االستقرار ألن دار الدنيا دار املمر لكن اآلخرة هي دار االستقرار.

كل كافر ما له نصيب   ،يف اآلخرةألن كل كافر ليس له نصيب  ؛علموا أن من اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق

يقولون  ((  النار يتمنون أن يتخلصوا منها يبوالنار ما هي نص ،النار ألن نصيبهم من اآلخرة أيش؟ ؛يف اآلخرة

)) فهل  ونماكث يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم )) ويقولون: (( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون

 ما له في اآلخرة من خالق (( ـ والعياذ باهللاـ إال العذاب  ،فيه له نصيب منه؟ أبداالذي يتمىن اخلالص مما هو 

 ((.   

بتداء ما لالالالم ما نقول يف إعراا؟ إن قلنا  )) ولبئس (())  ولبئس ما شروا به أنفسهمقال اهللا تعاىل: ((    

 ؛واهللا لبئس ما شروا به أنفسهم للقسم:، موطئة ئة  للقسمطولكن نقول مو  ؛يصح ألا دخلت على مجلة فعلية

وأفعال كثرية  ،وليس ،وعسى ،ومثله أيضا نعم ؛.... اليتصرفوهو جامد ،بئس فعل ماضي إلنشاء الذمو 

                                                 يسموا أفعال اجلامدة ألا ما تتغري عن مكاا ما تدور حىت تكون مضارعا أو أمرا .

 ((وقوله: حمذوف؛ ما اسم موصول هي فاعل بئس واملخصوص بالذم  )) لبئس ما شروا به أنفسهم ((وقوله: 

أخذ السالح فاملشرتي طالب واالشرتاء هو األخذ  ،ألن الشراء بيع ؛شروا مبعىن باعوا )) ما شروا به أنفسهم

اللغة العامية عندنا نقول فالن شرا من فالن كذا وكذا يعين اشرتى لكن يف اللغة وال ال؟ يف  والشاري جالب

لبئس ما  ((هنا  ؛)) يعين من يبيعها ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللالعربية ال شرا مبعىن باع (( 

قة ملا اشرتوا السحر ما هو نعم ألم يف احلقي ؟أنفسهم اأي باعوا به أنفسهم، كيف باعوا  )) شروا به أنفسهم

يف الدنيا اآلن ما هلم فيها ربح  صار ألم يف احلقيقة خسروا أنفسهم ؛السحر؟ أنفسهم االثمن الذي بذلوه يف هذ

لو   (( ))                    لبئس ما شروا به أنفسهم ((فلهذا قال:  ؛واآلخرة ما هلم فيها ربح أيضاإطالقا 

ألنك لو   )) لبئس ما شروا به أنفسهم ((ا وأن تقف على قوله:  هنا لو ينبغي أن تبتديء )) كانوا يعلمون

لبئس ما شروا به  ((وصلت لكان حمل الذم يف حال علم إما إذا مل يعلموا فليس مذموما يعين لو أنك قلت: 

ا ال يعلمون فليس بذم ولكن إذا كانوا يعلمون يعين وإذا كانو  لكان حمل الذم مىت؟))  أنفسهم لو كانوا يعلمون

فتكون لو حمل ابتداء كالم  ؛األمر بالعكس يعين مبعىن أقول إنه لبئس ما شروا به أنفسهم علموا أو مل يعلموا

يعين لو   ))لو كانوا يعلمون((مث تبتدئ فتقول:  )) لبئس ما شروا به أنفسهمو  ((فاألحسن الوقف على قوله: 



لمهم ما شروا أنفسهم ذا السحر ولتجنبوه لكن عملهم يدل على أم من كانوا من ذوي العلم املنتفعني بع

يدل على أم من ذوي اجلهل وليس املراد باجلهل الذي هو عدم العلم ولكن اجلهل هذا ذوي اجلهل عملهم 

                                            ألنه مر علينا أن اجلهل قد يراد به السفه وقد يراد به عدم العلم .  ؛الذي هو السفه

  )) ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خيرقال اهللا تعاىل: (( 

  : لو شرطية؟الطالب

     كما قدرناها .  و كانوا يعلمون ما شروا عنه أنفسهمشرطية يعين ل )) لو كانوا يعلمون ((أي نعم  :الشيخ 

هذا إذا مجع  ؛والتقوى باجلوارح ،فاإلميان بالقلب ؛آمنوا بقلوم واتقوا جبوارحهم )) ولو أنهم آمنوا واتقوا(( 

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ؛وإن مل جيمع بينهم صار اإلميان شامال للتقوى والتقوى شاملة لإلميان ،بينهما

   ). التقوى ههنا وأشار إلى قلبه (

وحنن ذكرنا أن اإلميان  ؛والتقوى تتكرر كثريا ،اإلميان يتكرر يف القرآن كثريا )) لو أنهم آمنوا واتقوا ((وقوله:  

عند أهل السنة واجلماعة هو التصديق مع القبول واإلذعان وإال فليس بإميان. والتقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا 

فيها إعالل صريف  صارلكن  وقوى :من الوقاية وأصل التقوى أصلها األ ؛وذلك بفعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه

وهذا أمجع ما قيل يف معناها  ؛اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه :والتقوى هذه ؛فصار تقوى

واب اهللا وأن ترتك معصية اهللا على نور ثوإال فبعضهم قال: إن التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا 

  "وبعضهم قال: ؛من اهللا ختشى عقاب اهللا

  وكبيرها ذاك التقى    خل الذنوب صغيرها                                     

  أرض الشوك يحذر ما يرى  واعمل كماش فوق                                 

   " إن الجبال من الحصى      ال تحقرن صغيرة                                  

ومسي بذلك  ؛عىن اجلزاءمب)) املثوبة والثواب  ولو آمنوا واتقوا لمثوبة وقوله: (( .مبعىن كله األمجعلكننا قلنا هو 

رجع إليه  ، كأنه عمل اإلنسانألن اجلزاء كأنه عمل اإلنسان كأنه عمل اإلنسان ؛ألنه من ثاب يثوب إذا رجع

    . . .))لمثوبة من عند اهللاوقوله: (( ؛وعاد إليه منفعته ومثرته


